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 312240844 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO
E SOBRALINHO

Edital n.º 673/2019

Projeto de regulamento, tabela de taxas e licenças para 2019
Carlos Manuel Gonçalves, vem na qualidade de Presidente da União 

das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e no âmbito das com-
petências que lhe são atribuídas pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
com as alterações efetuadas pelas Leis n.º 5 -A/02 e n.º 67/07, de 11 de 
janeiro e 31 de dezembro, pela Declaração de Retificação n.os 04/02 e 
09/02, de 06 de fevereiro e 05 de março, pela Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro e pela Lei n.º 7 -A, 2016 de 30 de março, fazer público que se 
encontra em exposição para consulta pública, pelo período de 30 dias a 
contar da publicação no Diário da República, o Projeto de Regulamento, 
de Tabela de Taxas e Licenças para 2019, elaborados no âmbito da Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, de forma a dar cumprimento ao 
preceituado no artigo 13.º da mesma Lei, assim como ao artigo 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015 de 7 de janeiro.

13 de maio de 2019. — O Presidente da União das Freguesias de 
Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Carlos Manuel Gonçalves.

312296605 

 FREGUESIA DE AREEIRO

Despacho (extrato) n.º 5181/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua atual redação, torna-
-se público que, nos termos do n.º 1 e n.º 5 do artigo 99.º -A aditado à 
LTFP na sua atual redação, foi autorizada a consolidação definitiva das 
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mobilidades internas intercategorias, por despacho do Senhor Presidente 
da Junta de Freguesia, reportando todos os seus efeitos à data de 01 de 
maio de 2019:

Ana Salomé dos Reis Damásio, que consolida a mobilidade na cate-
goria de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, inte-
grando a remuneração base correspondente à 2.ª posição remuneratória 
e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, no valor de 
1.201,48 euros.

Patrícia Meixeiro Príncipe, que consolida a mobilidade na categoria 
de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, integrando 
a remuneração base correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 
nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, no valor de 
1.201,48 euros.

13 de maio de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

312293779 

 FREGUESIA DE BUDENS

Aviso n.º 9197/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, 
nos termos do artigo 99.º -A da Lei de Trabalho em Funções Públicas, 
foi autorizada, por meu despacho de 30 de abril de 2019, a consolidação 
definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Cecília Rosado 
Pereira da Glória, para a carreira e categoria de Assistente Técnica, po-
sicionada na 1.ª posição, nível 5 da Tabela Remuneratória Única, a que 
corresponde o valor de 683,13 euros, com efeitos a 02 de maio de 2019.

30 de abril de 2019. — O Presidente da Freguesia de Budens, Fábio 
José Cerveira Mateus.

312291664 

 FREGUESIA DE ESPINHO

Aviso n.º 9198/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, ao abrigo do Programa

de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal realizado nos termos do disposto na Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto na Bolsa de Emprego Público 
com o código de oferta n.º OE 201810/0343, de 9 de outubro de 2018, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, com efeitos a 02 de janeiro de 2019, para o exercício de funções de 
assistente operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória, nível 1, da tabela única da carreira de assistente opera-
cional, correspondente a 600,00 euros, com os seguintes trabalhadores: 
Rosa de Sousa Regal Pereira e Ana Sofia Pires Gonçalves.

O presente contrato fica dispensado de período experimental, uma 
vez que o tempo de serviço prestado na situação de exercício de funções 
a regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o período 
experimental intrínseco à carreira e categoria dos trabalhadores, con-
forme alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 49.º da LGTFP, dando -se assim 
cumprimento à disposição constante no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro.

2 de janeiro de 2019. — O Presidente da Freguesia de Espinho, Vasco 
José Carvalho Alves Ribeiro.

312287882 

 FREGUESIA DE MONTE DA PEDRA

Aviso n.º 9199/2019

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do proce-
dimento concursal realizado nos termos do disposto na Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, aberto na Bolsa de Emprego Público com o código 
de oferta n.º OE 201901/0060 de 03 de janeiro de 2019, foi celebrado 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 1 de maio de 2019, para o exercício de funções de as-
sistente operacional, com a remuneração correspondente à 4.ª posição re-
muneratória da categoria e ao nível remuneratório 4.º da tabela remunera-
tória única correspondente a 635,07 € (euro), com o seguinte trabalhador:

Alexandra Isabel da Luz Flores de Matos.

O trabalhador está dispensado de prestar período experimental, por apli-
cação do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

3 de maio de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia, Rui Miguel 
Subtil Pires.

312290368 

 FREGUESIA DE NINE

Aviso n.º 9200/2019

Lista de ordenação final para a contratação
de 2 (dois) assistentes técnicos

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final homologada por meu despacho de 12 de abril de 
2019, relativa ao procedimento concursal de regularização extraordi-
nária de vínculos precários para a contratação de 2 Assistentes Técni-
cos, publicado na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta 
OE201901/0565.

13 de maio de 2019. — O Presidente da Freguesia de Nine, Paulo 
Jorge Barbosa Oliveira.

312291648 

 FREGUESIA DE REBORDELO

Aviso n.º 9201/2019
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do n.º 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republi-
cada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público 
que foi homologada, por meu Despacho datado de 24 de abril 
de 2019, a lista unitária de ordenação final dos candidatos, do 
procedimento concursal urgente para preenchimento, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, de 
dois postos de trabalho: um da carreira e categoria de Assis-
tente Operacional, aberto pelo aviso n.º OE201903/0028 e outro 
na carreira e categoria de Assistente Técnico aberto pelo aviso 
n.º OE201903/0029, publicitados na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), em 4 de março de 2019.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada no edifício dos 
serviços administrativos, desta autarquia.

26 de abril de 2019. — A Presidente da Junta de Freguesia, Cláudia 
Daniela Mota Silva.

312295958 

 FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

Contrato (extrato) n.º 260/2019

Celebração de contratos ao abrigo do Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Precários

para carreira/categoria de Assistente Técnica
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, torna -se público que, na sequência de procedimentos concursais, 
ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários (Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro), foram celebrados 
entre a Freguesia de Regueira de Pontes e os trabalhadores abaixo 


